EIX
1

PARTICIPANTS
1

CURS
Anglès

1

5

ANGLÈS A2

1

2

ANGLÈS B1

1

1

1

DURADA
92

MODALITAT
Presencial

INICI
08/01/2018

FINAL
27/12/2018

OBJECTIU

PROVEÏDOR

PROGRAMA

48

Presencial

27/02/2018

26/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

48

Presencial

27/02/2018

26/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

ANGLÈS B1.2

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

ANGLÈS B1.3

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

4

ANGLÈS B2.1

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS B2.3

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

2

ANGLÈS C1.1

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS C1.2

26

Teleformació

26/02/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS C1.3

25

Teleformació

21/03/2018

29/06/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS B2.2

23

Teleformació

26/02/2018

27/04/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS C1.1

23

Teleformació

26/02/2018

27/04/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS B2.3

23

Teleformació

30/04/2018

29/06/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS C1.2

23

Teleformació

30/04/2018

29/06/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

5

ANGLÈS A2b

30

Presencial

02/10/2018

13/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

2

ANGLÈS B2b

30

Presencial

02/10/2018

13/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS B1.3

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS B2.2

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS C1.3

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS C1.1

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

FRANCÈS C1.3

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge del francès de negocis tant a nivell oral com gramatical GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS B2.1

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

1

ANGLÈS B1.1

23

Teleformació

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

1

6

ANGLÈS CONVERSA

7

Online

08/10/2018

14/12/2018

Aprenentatge de l’anglès de negocis tant a nivell oral com gramatical

GRUP PITAGORA

Gramàtica i expressió oral

2

1

Carretoners inicial

16

Presencial

15/02/2018

27/02/2018

2

1

Carretoners inicial

16

Presencial

13/03/2018

22/03/2018

2

1

Prevenció de riscos laborals bàsic

30

Online

19/02/2018

19/03/2018

2

9

CARDIOPROTECCIÓ

2

Presencial

28/02/2018

28/02/2018

2

9

PRL LLOC DE FEINA

15

Presencial

01/01/2018

31/12/2018

Formació obligatòria teòrica i pràctica per poder conduir carretons
MERCABARNA
elèctrics, adreçada a personal experimentat
Formació obligatòria teòrica i pràctica per poder conduir carretons
MERCABARNA
elèctrics, adreçada a personal experimentat
En finalitzar l'acció formativa els alumnes seran capaços de:
• Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels
equips de treball i protecció, i fomentar l'interès i cooperació dels
treballadors en una acció preventiva integrada.
• Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, tals
com l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i
efectuar el seu seguiment i control.
• Realitzar una aproximació a les avaluacions elementals de riscos i, si
escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles
PREVILABOR 365, S.L.
amb el seu grau de formació.
• Col•laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics
de l'empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i
suggeriments, registre de dades, i quantes funcions anàlogues siguin
necessàries.
• Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres
intervencions a aquest efecte.

Ensenyar als ciutadans com actuar davant d'una atura del cor. Tot
ciutadà amb una breu formació pot iniciar la “cadena de
CARDIOPROTECCIÓ
supervivència” amb un èxit, per donar una segona oportunitat de
CIVIL
vida.
Formar a les persones de nova incorporació o que han canviat de lloc
de treball dels riscos vinculats al seu nou lloc i la manera de prevenir- PREVILABOR
los

Formació teòrica i formació pràctica
Formació teòrica i formació pràctica

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
Riscos generals i la seva prevenció. Riscos lligats a les condicions de Seguretat.
Riscos lligats al medi ambient de treball.
Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
Primers auxilis.

RECONÈIXER una mort sobtada
Començar a REANIMAR
I saber com DESFIBRILAR
…. per donar una segona oportunitat de vida.
Riscos vinculats al lloc de treball. Mesures preventives.

2

2

19

9

CONDUIR EN SITUACIONS IMPREVISTES

Seguretat en treballs en alçada

2

7

Presencial

Presencial

07/02/2018

31/05/2018

09/02/2018

07/06/2018

Conéixer els conceptes bàsics de seguretat viària, les fases
d'elaboració d'un pla de mobilitat, a més de viure en primera persona
les diferents condicions en què poden trobar-se en el trànsit rodat,
Asepeyo
mitjançant la conducció amb un simulador el programari del qual
possibilita recrear tot tipus de situacions possibles asseguts al volant,
sense haver d'exposar-se a cap perill.

Els riscos que comporta la realització de treballs en altura; Les
mesures preventives a adoptar per reduir els riscos dels treballs en
alçada; Conèixer i saber utilitzar els equips de protecció individual.

SGS

Recepció i lliurament de documentació
Presentació
Per què prenem determinades decisions al volant? Plans de mobilitat, una necessitat a la seva empresa.
Comprovi les seves habilitats de conducció. Pràctiques amb el simulador de conducció d'alta immersió.
Clausura
Part Teòrica. El temari inclou: línies de vida (incloent línia de vida temporal),
trípodes, braços de rescat, recuperadors-retràctils, punts d'ancoratge i arnés:
característiques i ús.
• Marco Legislatiu i normativa d'aplicació.
• Elements de l'entorn i identificació dels Riscos en la realització de treballs
en altura.
• Normes de seguretat i mesures preventives per a treballs en altura.
• Tècniques de treball.
Part Pràctica. Aplicació pràctica dels continguts teòrics.
• Utilització i verificació dels dispositius anticaigudes i dels equips de
protecció individual associats a l'ús de dispositius anticaigudes.
• Tècniques de treball

2

3

Seguretat en treballs en alçada

7

Presencial

31/05/2018

07/06/2018

Els riscos que comporta la realització de treballs en altura; Les
mesures preventives a adoptar per reduir els riscos dels treballs en
alçada; Conèixer i saber utilitzar els equips de protecció individual.

SGS

Part Teòrica. El temari inclou: línies de vida (incloent línia de vida temporal),
trípodes, braços de rescat, recuperadors-retràctils, punts d'ancoratge i arnés:
característiques i ús.
• Marco Legislatiu i normativa d'aplicació.
• Elements de l'entorn i identificació dels Riscos en la realització de treballs
en altura.
• Normes de seguretat i mesures preventives per a treballs en altura.
• Tècniques de treball.
Part Pràctica. Aplicació pràctica dels continguts teòrics.
• Utilització i verificació dels dispositius anticaigudes i dels equips de
protecció individual associats a l'ús de dispositius anticaigudes.
• Tècniques de treball

2

9

CARDIOPROTECCIÓ

2

15

EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

2

3

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

2

Presencial

15/05/2018

15/05/2018

0,5

Presencial

28/02/2018

28/02/2018

60

Mixta

07/06/2018

31/07/2018

Saber identificar una víctima de mort sobtada i aprendre a utilitzar un
Cardioprotecció Civil
desfibril·lador
Que els equips de primera intervenció de cada planta del Centre
Directiu i el primer i segon substitut, sàpiguen com han d’actuar en
Intern
cas d’emergència

• Adquirir les competències necessàries en relació a la prevenció de
riscos laborals en treballs on actuïn com a recursos preventius en la
construcció.
• Conèixer la normativa i responsabilitats, drets i obligacions
d'empresaris, comandaments intermedis i treballadors en matèria de
PRL.
• Capacitar per a la identificació dels riscos específics de l'activitat i la PREVILABOR 365, S.L.
determinació de les mesures de prevenció a aplicar.
• Conèixer els conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
• Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels
equips de treball i protecció per minimitzar els danys en cas
d'accident.

Què fer davant d'una aturada de cor; Identificar una víctima de mort sobtada; Iniciar una reanimació
efectiva; fer la desfibril·lació
Qué es un EPI? Funcions; Quan actuen el primer i/o segon substitut?; Tipus d’emergència. Equació o
confinament. Com actuar en cada cas; Punt de reunió. Que s’ha de fer a l'arribar?
• Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades
del treball.
- Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta
matèria.
• Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col•lectiva i equips de protecció individual.
- Planes d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
• Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
- Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de
treball, escales, etc.).
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal•lacions provisionals, etc.
• Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball: 'rutines' bàsiques.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut,
treballadors designats, etc.).
• Primers auxilis.
- Procediments generals.

Formació teòrica:
Legislació relativa als equips de treball automotores i a la prevenció de riscos laborals.
Definició dels treballs
Mesures preventives específiques
Mitjans auxiliars, equips i eines (incloent equips intercanviables)
Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
Interferències entre activitats
Drets i obligacions

2

1

Plataforma elevadora

8

Presencial

30/07/2018

30/07/2018

Formació pràctica:
Presa de contacte amb Plataforma Elevadora
Preparació de l'equip per al treball, incloent el muntatge d'equips intercanviables
Pràctiques de maneig amb Plataforma Elevadora
• Preservar la integritat física de les persones, equips i instal•lacions• Potenciar
la cultura de seguretat:
Promoure
els comportaments
segurs i professionalitzar la utilització de maquinària i vehicles• Informar i sensibilitzar als participants so
TREKFORM
Simulació
de situacions
de risc.
Primers auxilis i mesures d'emergència.
Continguts específics per a plataformes elevadores:
Legislació
Les Plataformes Elevadores. Descripció
Requisits bàsics per a l'ús de màquina automotriu i vehicle
Mesurades preventives per a l'operador en l'ús de Plataforma Elevadora
Riscos en el maneig i treball amb la màquina
Equips de protecció individual
Inspeccions periòdiques obligatòries
Normes bàsiques en la conducció de camions amb plataformes
Normes bàsiques per a camions portants de braç telescòpic equipat amb cistella

3

1

Excel

15

Online

22/05/2018

23/07/2018

3

1

Excel bàsic

8

Online

11/12/2018

28/12/2018

3

1

Excel bàsic

8

Online

12/12/2018

28/12/2018

3

1

Word avançat

8

Online

07/12/2018

21/12/2018

4

2

Hidràulica industrial

20

Presencial

19/02/2018

22/02/2018

4

1

Introducció al control i auditoria interns

6

Presencial

04/04/2018

09/04/2018

Descripció de les funcions més avançades en el full de càlcul Microsoft
Excel 2007. S'explica el funcionament de les llistes i les diferents
operacions que podem realitzar sobre elles (filtres, ordenació,
CIEF
validació de dades, subtotals...), treball amb fórmules, vincles i
matrius, conceptes avançats sobre gràfics, accés des d'Excel a dades
externes, taules i gràfics dinàmics, anàlisis de dades, plantilles i
col•laboració amb altres usuaris.

Descripció del funcionament bàsic del full de càlcul Microsoft Excel,
veient les funcions disponibles en aquest programa a l'hora de crear i
modificar fulls de càlcul senzills. S'explica el necessari per crear llibres
i fulls de càlcul, desplaçar-se i introduir dades en les fulles, formats
bàsics i impressió
Descripció del funcionament bàsic del full de càlcul Microsoft Excel,
veient les funcions disponibles en aquest programa a l'hora de crear i
modificar fulls de càlcul senzills. S'explica el necessari per crear llibres
i fulls de càlcul, desplaçar-se i introduir dades en les fulles, formats
bàsics i impressió
Curs per conèixer i aprendre a utilitzar el processador de textos
Microsoft Word 2013, explicant les funcions necessàries pel maneig
del programa i la creació de documents escrits: es descriuen les
funcions més avançades del programa (estils, temes, taules, índex,
gràfics, organigrames...)
El participant:
• Serà capaç de nomenar els components bàsics i els seus símbols.
• Podrà explicar els principis físics de la hidràulica i utilitzar-los
per a la localització d'avaries.
• Coneixerà com es mesuren la pressió i el cabal volumètric en
un sistema hidràulic i què signifiquen aquests valors per a l'avaluació
del sistema.
• Comprendrà, llegirà i interpretarà esquemes de circuits
hidràulics.
• Podrà interpretar dades característiques de vàlvules i elements
actuadors.
• Coneixerà els principis de la hidràulica proporcional.

Establir els conceptes fonamentals per a la creació i el
desenvolupament del control i auditoria interns.

Matrius i vincles
Llestes
Filtres
Subtotals
Treball amb fórmules
Temis avançats sobre gràfics
Accés a dades externes (I)
Accés a dades externes (II)
Taules i gràfics dinàmics
Anàlisis de dades i macros
Plantilles i vistes
Col·laborar amb altres usuaris

CIEF

Introducció i objectius del nivell bàsic; Introducció a Excel 2016; Llibres i fulles; Introduir dades (I); Introduir
dades (II); Modificar fulles; Organitzar i imprimir fulles; Format de cel·les; Test final nivell bàsic

CIEF

Introducció i objectius del nivell bàsic; Introducció a Excel 2016; Llibres i fulles; Introduir dades (I); Introduir
dades (II); Modificar fulles; Organitzar i imprimir fulles; Format de cel·les; Test final nivell bàsic

CIEF

Introducció i objectius del nivell avançat; Llistes i esquemes; Taules; Eines per escriure; Referències
creuades i marcadors; Índex; Documents mestres; Revisar documents; Compartir i protegir documents;
Afegir objectes; Gràfics de dades; Organigrames; Word i Internet; Altres funcions

FESTO

Col. Economistes

• Símbols per a representació de components en els esquemes
del circuit, lectura i interpretació de circuits hidràulics bàsics
• Principis físics
• Estructura i manera de funcionament de components bàsics
• Mesuraments de la pressió i del cabal volumètric
• Tecnologia i dades característiques de vàlvules i elements actuadors
• Formació intensiva per a la pràctica industrial:
muntatge de sistemes segons l'esquema del circuit. Posada a punt
• Fonaments de la hidràulica proporcional
• Disseny de sistemes de control simples per relé

La Funció d'auditoria interna
El control intern i auditoria interna: auditoria de riscos
Experiència pràctica

4

2

Expert en coordinació d'activitats
empresarials

4

2

Ekon nòmina

4

2

Com gestionar la comunicació interna

4

2

FOAP 2017, què cal tenir en compte?

Online

19/02/2018

19/05/2018

La Llei de Prevenció obliga a les empreses titulars a assegurar el
compliment de les seves empreses contractistes en matèria de
coordinació empresarial i a prendre mesures per protegir la seva
CTAIMA
seguretat i salut. Amb una tendència a l'alta de la subcontractació
d'activitats, cada dia es requereixen més professionals formats en
aquest camp, per actuar com a coordinadors d'activitats empresarials.

5

Presencial

14/02/2018

14/02/2018

Actualitzacions programa

UNIT 4

5

Presencial

24/04/2018

24/04/2018

Ensenyar els instruments principals de la comunicació interna, com
integrar-los en un Pla i com quantificar-ne els resultats

Col. Periodistes

100

5

Presencial

06/02/2018

06/02/2018

Donar a conèixer tota la normativa i obligacions a complir en relació a
la justificació econòmica de les accions formatives del FOAP 2017.
Establir la importància de la previsió, preparació i control de la gestió i Gloria Torres
justificació del FOAP 2017 des de l’inici de l’actuació subvencionada.

Dotar als alumnes dels continguts teòrics per conèixer i explicar el
concepte Halal.
Sensibilitzar i formar als treballadors implicats en els processos de
producció Halal sobre els aspectes fonamentals relacionats amb el
manteniment de la Certificació Halal.
Conèixer les necessitats, dubtes i millores possibles propostes pels
alumnes, en l'àmbit de la producció d'aliments certificats Halal.

4

Introducció al concepte Halal

10

Online

09/04/2018

12/04/2018

4

1

APPCC

5

Presencial

23/02/2018

23/02/2018

El curs d’APPCC de Qualitat i Seguretat Alimentària té com a objectiu
donar als treballadors el coneixement dels processos necessaris per ITABE
mantenir la seguretat alimentària en el lloc de treball.

4

11

AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

5

Presencial

29/01/2018

29/01/2018

Aprendre les eines i habilitats necessàries per tal de realitzar una
avaluació de rendiment exitosa.

Natàlia Pomar

4

9

AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

5

Presencial

30/01/2018

30/01/2018

Aprendre les eines i habilitats necessàries per tal de realitzar una
avaluació de rendiment exitosa.

Natàlia Pomar

4

9

AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

5

Presencial

31/01/2018

31/01/2018

Aprendre les eines i habilitats necessàries per tal de realitzar una
avaluació de rendiment exitosa.

Natàlia Pomar

Presencial

07/02/2018

24/02/2018

Presencial

10/04/2018

10/04/2018

4

PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

2

La fiscalitat de les retribucions en
espècie

3

Actualitzacions programa
La paraula màgica: MOTIVACIÓ. Com gestionar-la.
Instruments de la comunicació interna: quan fer servir quin.
La visió integrada: com elaborar un Pla de Comunicació Interna.
Com avaluar-ne els resultats i convèncer la direcció de l'empresa.
Consells pràctics per a la gestió de les diferències culturals.
Comunicació interna i comunicació de crisi.
Casos pràctics "Àfrica ens necessita", "Cooperativa La Fageda" i "Hernández & Fernández Consultors”.
La importància de preveure i preparar amb temps la gestió/justificació econòmica de les accions de
formació del FOAP 2017.
Normativa aplicable
Anàlisi de l’Ordre TSF/288/2016 i de la Resolució TSF/1897/2017 (bases reguladores i convocatòria FOAP
2017, respectivament)
Anàlisi de la Guia per a la gestió i justificació d’accions de formació per a l’ocupació-FOAP 2017.
Llistat de control (“check list”)

ESCUELA HALAL
Introducció al concepte de la qualitat i la certificació Halal en el sector alimentari
CENTRO DE
La certificació Halal de la indústria alimentària
FORMACIÓN, EMPLEO Y Confiança en la certificació com a reflex de la qualitat
NEGOCIOS , S.L.

4

4

Introducció a la coordinació d'activitats empresarials
Marc legal de la coordinació d'activitats empresarials
El RD 171/2004 en coordinació d'activitats empresarials
Mitjans de coordinació. Deure formació, cooperació i control
Mitjans de coordinació. Deure vigilància
Figures preventives en coordinació d'activitats empresarials
La gestió de la coordinació d'activitats empresarials
El control documental en coordinació
Sistema de gestió d'empreses contractistes
Jurisprudència en coordinació d'activitats empresarials

Analitzar quins són els riscos penals associats a les funcions
desenvolupades per cada departament, identificar en quines
situacions es poden materialitzar, i, finalment, estudiar quines són les Intern
mesures de les que disposa l’empresa per prevenir-los i per a mitigar
el seu impacte
Analitzar el concepte de retribució en espècie, el seu càlcul i les
possibles exempcions en IRPF. A més, s'analitzarà en concret el
concepte de retribució en espècie "utilització de vehicle d'empresa" Col. Economistes
per part dels seus treballadors i les seves conseqüències en l'IRPF i en
l'IVA.

Plans prerrequisits. Aplicació, disseny i registres
Sistema de APPCC. Aplicació, disseny i registres
Les emocions en la comunicació empresarial. Reaccions del cervell davant d'amenaces i avaluacions;
Rapport en l'entrevista d'avaluació; Tècniques per donar feedback de millora; Reflexe emocional;
Preguntes poderoses. Aconseguir el compromís de l'empleat; Feedforward; Projeccions i Retroflexions.
Moviments corporals i emocions
Les emocions en la comunicació empresarial. Reaccions del cervell davant d'amenaces i avaluacions;
Rapport en l'entrevista d'avaluació; Tècniques per donar feedback de millora; Reflexe emocional;
Preguntes poderoses. Aconseguir el compromís de l'empleat; Feedforward; Projeccions i Retroflexions.
Moviments corporals i emocions
Les emocions en la comunicació empresarial. Reaccions del cervell davant d'amenaces i avaluacions;
Rapport en l'entrevista d'avaluació; Tècniques per donar feedback de millora; Reflexe emocional;
Preguntes poderoses. Aconseguir el compromís de l'empleat; Feedforward; Projeccions i Retroflexions.
Moviments corporals i emocions

Concepte de retribució en espècie; Valoració de les retribucions en espècie; Retribucions en espècie
exemptes en IRPF; Subjecció o no a IVA de les retribucions en espècie; Última doctrina i jurisprudència en
relació amb les retribucions en espècie.

El participant:
• Entendrà el significat d'un sistema pneumàtic i la seva aplicació en
màquines de producció.
• Serà capaç de regular òptimament la velocitat de funcionament i la
pressió de treball.
• Detectarà les fallades en components pneumàtics.
• Aconseguirà reduir temps en operacions de manteniment
pneumàtic senzill.
• Coneixerà el control elèctric dels components pneumàtics i els seus
FESTO
perifèrics.
• Llegirà i interpretarà esquemes elèctrics.
• Desenvoluparà i executarà muntatges electroneumáticos senzills
mitjançant control simple per relé.
• Calcularà components en un sistema electroneumático i la seva
optimització.
• Adquirirà coneixements en localització i reducció de temps en
avaries pneumàtiques.

• Nocions bàsiques de física (unitats, característiques, lleis)
• Alimentació d'energia (generació, distribució i preparació de l'aire comprimit)
• Actuadors (lineals, giratoris,...), simbologia, vàlvules (tipus i combinacions; vàlvules de via, de bloqueig,
reguladores de pressió, reguladores de cabal,...)
• Fonaments del buit
• Bases teòriques d'electrotècnia
• Esquema del circuit pneumàtic i elèctric
• Funcions lògiques bàsiques
• Activació elèctrica directa i indirecta, control seqüencial en funció del temps i la pressió
• Registro de senyals en la part funcional pneumàtica i en la part de control elèctrica; circuits de
autorretenció
• Vàlvules d'accionament electromagnètic
• Pulsadors, commutadors elèctrics i detectors
• Relés i comptactors, relés de retard, PLC’s i presostats

Revisió dels aspectes més importants del SII; Modificacions normatives a 2018; Revisió d'algunes Consultes
de la Direcció General de Tributs relacionades amb el SII; Revisió de dubtes més freqüents; Presentació de
les eines i els serveis relacionats amb el SII; Exposició dels principals canvis entre el SII 1.0 (2017) i el SII 1.1
(juliol/2018)

4

1

Pneumàtica i electroneumàtica industrial

25

Presencial

21/05/2018

25/05/2018

4

1

Subministrament immediat d'informació

3

Presencial

24/05/2018

24/05/2018

Situació actual i novetats pel 2018

03/05/2018

En aquest curs explorarem una visió del màrqueting i la comunicació
com l'art d'explicar històries. Aprendrem els recursos del storytelling
per construir missatges més eficaços, persuasius i connectats amb la
nostra audiència. Aquest curs té per objecte examinar el potencial de Col. Periodistes
les estructures narratives en la comunicació, i amb això instruir a
l'alumne en els recursos del storytelling per construir missatges més
eficaços i convincents.

4

1

Com elaborar i aplicar el storytelling

5

Presencial

03/05/2018

Col.Economistes

El vídeo és el nou rei d'Internet: el contingut més consumit en
smartphones i tablets. A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les
xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adients,
amb un smartphone es poden produir vídeos d'excel·lent qualitat,
equiparable a l'obtinguda amb un equip de gravació professional.
Els participants en aquest curs aconseguiran que els seus
Col. Periodistes
enregistraments amb el mòbil o la tauleta deixin de semblar amateurs
i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes tant per
difondre a través de mitjans com per satisfer les necessitats
audiovisuals de la seva organització o client.

4

1

Creació de vídeos professionals amb el
mòbil

4

2

PLCs

16

Presencial

15/05/2018

18/05/2018

Adquirir els coneixements necessaris que permetin a l’alumne la
utilització i la programació dels autòmats programables.

Dis-Electric

4

1

Soldadura TIG

20

Presencial

22/05/2018

31/05/2018

Iniciació o especialització en la soldadura, segons el nivell de
coneixement i pràctica dels alumnes.

ICEI

8

Presencial

07/05/2018

14/05/2018

4

1

La normativa de facturació

8

Presencial

04/06/2018

06/06/2018

Conèixer en quins casos cal documentar amb factures les operacions
de l'empresa; Aprendre quins són els requisits que han de complir les
factures; Aprendre els aspectes més generals de la normativa
reguladora de facturació; Estudiar el vigent Reglament de facturació i
Col. Economistes
la normativa que estableix la Llei 3/2004 de 29 de desembre; Detallar
de manera específica els diferents tipus de factures que poden trobarse en les empreses; Repassar en quins casos no cal aplicar l'IVA en les
factures en existir exempció.

4

2

Vigiplus

30

Presencial

17/04/2018

19/04/2018

Donar una introducció àmplia sobre les principals aplicacions del
sistema VigiPlus

Desico

Introducció al storytelling
La marca i els seus valors com a fonaments del storytelling
Analitzant els resultats

Coneix bé la teva càmera. Característiques tècniques dels smartphones
Tècniques bàsiques i avançades de vídeo mòbil
Edició i muntatge al mòbil o tauleta. Post-producció bàsica
Exportació i compartició dels vídeos
Pràctica i treball en equip

Descripció física del SLC 500 i les seves característiques; Repàs de les instruccions; Generació de nou
projecte amb el RSLogix 500; Realització de backup de PLC; Càrrega de projecte en PLC; Substitució de
targetes en PLC; Descripció física de Powerflex 70 i les seves característiques; Repàs als paràmetres més
comuns
1. Coneixement paràmetres i maneig de la màquina de soldar
2. Coneixements de Gasos i Cabals
3. Coneixements sobre manorreductores -Manòmetres4. Coneixements sobre Tungtenos -segons material a soldar 5. Coneixements accessoris pistola TIG
6. Preparació de -Xapes -Talli -Polit -Punteado
7. Fusió sense aportació -Distancia d'arc -Alineació pistola amb Xapa de 4mm.
8. Soldadura en xapa de gom a gom amb aportació en posició 1G
9. Soldadura en Rincón posició Pla-Horitzontal ( 1F)
10. Soldadura en Rincón posició Pla-Vertical ( 2F )
11. Soldadura en Rincón posició Sostre ( 3F )
1.- El fonament de l'obligació legal d'expedir i lliurar factures i normativa legal que regula la facturació.
2.- Les excepcions a l'obligació de facturar.
3.- La regles generals de facturació i el Reglament de facturació.
4.- Els principals tipus de factura amb la normativa actual.
5.- El contingut de les factures.
6.- Les factures recapitulatives.
7.- Terminis d'expedició i enviament de factures.
8.- Formes de remissió de les factures.
9.- Casos particulars d'emissió de factures.
10.- Les factures exemptes de la quota d'IVA.
11.- L'obligació de conservar les factures i els terminis de conservació.
12.- Les factures de rectificació o rectificatives.
13.- La factura proforma.
14.- El Règim sancionador del deure facturació.
15.- Diferents models de factures.
Introducció general; Gestió d’alarmes: introducció i operativa; Configuració; Realització d’exemples
pràctics; Control d’accessos i visites

4
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Curs sobre etiquetatge de carn fresca

3

Presencial

26/04/2018

26/04/2018

Que el participant adquireixi els coneixements sobre requisits
específics d’etiquetatge per a la seva aplicació pràctica

FCIC

4

1

Classificació de canals de boví

10

Presencial

12/06/2018

13/06/2018

Fer reciclatge dels criteris de classificació de canals. Renovar
l’acreditació de classificadors de canals.

Escola Agrària de
l'Empordà

4

1

Transformació digital

40

Presencial

27/04/2018

04/07/2018

Conèixer com afecta el desafiament de la transformació digital a
l’empresa i el negoci

APD

L'objectiu d'aquest curs és difondre i ensenyar els conceptes bàsics
del nou Reglament de protecció de dades, que afecta a
tots els treballadors, col·laboradors i usuaris durant el
desenvolupament de les seves
Lant Advisors, S.L.P.
funcions laborals i professionals. També aprofundirem en
les mesures de seguretat aplicables a la informació i dades
personals, la correcta utilització dels mitjans electrònics de l'empresa
i en la gestió i conservació de les dades.

4

39

Teleformació

23/04/2018

11/05/2018

Estratègia digital i implementació en els social media
16

Presencial

10/07/2018

13/07/2018

Posiciona la teva empresa als cercadors

3

Presencial

03/09/2018

03/09/2018

1

Aplicació Reial Decret 993/2014 per a l'exportació 4

Presencial

19/09/2018

19/09/2018

4

2

Comunicació interna

Presencial

28/09/2018

11/10/2018

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

98
1
4
1
1
2
2
2
6
2
6
6
6
6
6
6

OFFICE 365
3
Presencial
Lideratge digital
5
Presencial
IVA
6
Presencial
Design Thinking
15
Presencial
Postgrau en SEO i Social Media per a comunicadors
375
Presencial
Pneumàtica i electroneumàtica industrial
25
Presencial
Incorpora la salut i el benestar a la teva estratègia 30
empresarial
Online
Gestió de recursos humans
24
Presencial
Gestió del temps i de l'estrès
8
Online
Gestió emocional i anàlisi de conductes violentes 14
Mixta
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (Programa créixer) 16
Presencial
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (Programa créixer) 16
Presencial
GESTIÓ D'EQUIPS I DE PERSONES (Programa Créixer)
16
Presencial
GESTIÓ D'EQUIPS I DE PERSONES (Programa Créixer)
16
Presencial
GESTIÓ DEL TEMPS I DE L'ESTRÈS (Programa Créixer)
8
Presencial
GESTIÓ DEL TEMPS I DE L'ESTRÈS (Programa Créixer)
8
Presencial

17/09/2018
02/10/2018
13/11/2018
23/11/2018
17/10/2018
05/11/2018
23/10/2018
30/11/2018
03/12/2018
04/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
29/10/2018
31/10/2018
26/11/2018
27/11/2018

21/09/2018
02/10/2018
13/11/2018
24/11/2018
10/04/2019
09/11/2018
30/11/2018
18/12/2018
18/12/2018
04/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
19/11/2018
20/11/2018
03/12/2018
04/12/2018

4

PROTECCIÓ DE DADES

4

1

4

4

1

12

Com estructurar un pla de màrqueting digital, amb eines gratuïtes i de
pagament per generar contingut diferencial i per mesurar els Barcelona Activa
resultats. Exemples de bones pràctiques i d'errors a evitar
Millorar el nivell de seo de la web i augmentar el posicionament de
Barcelona Activa
certes paraules clau.

1. Importància de l’etiquetatge: normativa Unió europea i normativa nacional.
2. Pilars que regeixen la informació alimentaria obligatòria
3. El país d’origen: s’ha d’identificar?
4. Qui és el responsable de l’etiquetatge?
5. En quina llengua ha d’estar l’etiquetatge?
6. Quin nom li puc posar a l’aliment?
7. Mencions que han d’acompanyar la denominació de l’aliment.
8. Quines mencions poden acompanyar les denominacions dels aliments?
9. Llista d’ingredients: què hi ha de constar.
10. Productes que causen al•lèrgies: com etiquetar-los
11. Com etiquetar el pes net, i la data de duració mínima o de caducitat
12. Les condicions de conservació i utilització: com etiquetar-les.
+ 13. Mòdul específic vacum.
Fonaments i aspectes legals de la classificació de canals de boví. Novetats aportades per la normativa (RD
225/2008) de 15 de febrer per la qual es completa l’aplicació del model comunitari de classificació de
canals de vaquí pesat; Descripció del sistema de classificació de canals bovines. Presentació i feinejat de les
canals; Visionat de fotografies de canals ja classificades a d’altres cursos, trobades o viatges a altres Estats
Membres, i comentaris del “Community inspection committee on beef carcase classification” als Estats
Membres. La classificació a d’altres Estats de la UE; Demostració pràctica sobre el sistema de classificació
de canals a l’escorxador.
Nous models Go to Market
Claus de l’èxit en la gestió del canvi: Digital Mindset
Transformació de processos en l’era digital
Construcció d’un ecosistema d’innovació digital
De la transformació digital al Cash Flow
Mòdul 1: Introdueix als alumnes en els fonaments en
els quals es basa la protecció de dades personals i els seus conceptes
bàsics necessaris per comprendre les conseqüències derivades
del RGPD.
Mòdul 2: Se centra en els fonaments principals en els quals es
basa la normativa de protecció de dades personals des de l'òptica
dels seus principis, obligacions i les exigències necessàries
per comprendre els deures que deriven del seu compliment.
Mòdul 3: Aborda les mesures de seguretat que hem d'adoptar
com a treballadors o col·laboradors de les nostres
empreses o entitats per al tractament de dades personals i
com actuar en cas de violació de les mateixes.
Pla de màrqueting digital; estratègia de continguts; productivitat; monotorització

Definició de posicionament natural; Cercadors i robots de cerques; Indexació de la nostra web; Paraules
claus ('keywords'); Tècniques de posicionament natural
1ª parte: Introducción
-Protocolo de auditoria: introducción al Protocolo de auditoria para la certificación de Sistemas de
Autocontrol Específicos para la exportación a países terceros con requisitos diferentes a los
intracomunitarios: ámbito de aplicación, abasto, proceso de solicitud, certificación, etc.
-Documentos actualizados para definir ficha de especificaciones para la exportación.
Adquirir les habilitats i competències necessàries per a l'aplicació del
-Búsqueda de la documentación de aplicación.
Sistema SAE per a la certificació d'exportacions de carn i productes
FCIC
2ª parte: Caso práctico implantación del SAE
carnis, en concret, la implementació de les últimes actualitzacions
- Identificación del responsable.
publicades
- Definición de las especificaciones (ficha).
- Procedimiento homologación proveedores.
- Procedimiento de trazabilidad.
- Procedimiento de formación de partidas.
- Revisión.
Entenent la Quarta Revolució Industrial
El nou lideratge d’equips
En aquest seminari abordarem, de forma pràctica, els coneixements i habilitats
VECTORque
C ha de tenir un líder digital. Aquests actius van més enllà del pur coneixement de la tecnologia, es basen en coneixements dels nous models de negoci, en h
Mètodes àgils per equips i directius

Utilitzant la tecnologia per al lideratge digital
Transmissió del coneixement de les noves eines implantades.
HSI GRUP, S.L.
Outlook; Word; Excel; Power Point; OneNote; Skype for Business; Teams; Panell web
En aquest seminari abordarem, de forma pràctica, els coneixements i habilitats
Factor Humà
que ha de tenir unEntenent
líder digital.
la Quarta
Aquests
Revolució
actius van
Industrial
més enllà
El nou
dellideratge
pur coneixement
d’equipsMètodes
de la tecnologia,
àgils peresequips
baseni en
directius
coneixements
Utilitzantdels
la tecnologia
nous models
per al
delideratge
negoci, en
digh
Explicació de l’IVA des d’una perspectiva doble, teòrica per conèixer la normativa
Big Wig de l’impost i pràctica
Introducció;
per entendre
L’IVA enleslesdiferents
Operacions
circumstàncies
Interiors; L’IVA
realsenque
el comerç
es contemplen
exterior;a Elements
la normativa.
de determinació del deute tributari; Deduccions i devolu
Trobar un coneixement professional i aplicable per comprendre el Service
La Salle
Design, les seves einesEmpatia
i processos
i cerca
perde
a lanecessitats;
gestió de projectes.
Punt de vista; Creació i selecció d'idees; Prototipat ràpid; Prova dels prototips i iteracions; Conclusions
Preparar als futurs participants per enfrontar-se al món de la comunicació
BCN
digital,
School
tant
of des
Management
de la perspectiva
Introducción
dels
; SEO;
usosSEM;
socials
Social
comMedia;
des de Email-marketing
la perspectiva tecnològica, facilitant un ús àgil i eficaç de les tecnologies de la comunicació amb les qu
El participant:• Entendrà el significat d'un sistema pneumàtic i la seva aplicació
FESTO en màquines de producció.
• Nocions•bàsiques
Serà capaç
de de
física
regular
(unitats,
òptimament
característiques,
la velocitat
lleis)
de• funcionament
Alimentació d'energia
i la pressió
(generació,
de treball.
distribució
• Detectarà
i preparació
les fallades
deen
l'aire
components
comprimit)
pneu
•A
Adquirir els coneixements necessaris sobre el marc conceptual d'empresa
CTAIMA
saludable, així com els Introducció
models existents
al concepte
en l'actualitat
de gestióque
d’empresa
et permetran
saludable
adaptar-los
Activació
a laderealitat
l’empresa
de lasaludable
teva organització.
Sistema de gestió d’empresa saludable
• Consolidar el rol generalista del professional de Recursos Humans.• Adquirir
EADA una visió global de•les
Gestió
funcions
de persones
pròpies d'un
en ladepartament
era digital• Talent
de RR.HH.
management
sent capaç de prioritzar, dissenyar i implementar les diferents polítiques encoherència amb
Inxpirius
Cobrir una necessitat formativa bàsica en àmbits professionals on la interacció
Institutentre
Goas persones conﬂictivas
Conceptes
ésgenerals;
habitual. Normes per realitzar un anàlisi de conducta efectiu; Origen dels gestos i expressions inconscients; L’estrès i la seva relac
Aprendre a identificar i gestionar les pròpies emocions per tal de, posteriorment,
Natàlia Pomar
poder ajudar a d’altres
Què sónen
leslaemocions
gestió emocional
i on se senten;
i construcció
Relaciód’equip
entre les emocions, pensaments i conductes; Intel·ligència emocional en el s.XXI; Mindfulness i
Aprendre a identificar i gestionar les pròpies emocions per tal de, posteriorment,
Natàlia Pomar
poder ajudar a d’altres
Què sónen
leslaemocions
gestió emocional
i on se senten;
i construcció
Relaciód’equip
entre les emocions, pensaments i conductes; Intel·ligència emocional en el s.XXI; Mindfulness i
Aprendre a gestionar i empoderar persones amb una base prèvia d’empoderament
Natàlia Pomar
personal (contingut
L’eneagrama
treballat
dealaIntel·ligència
personalitat Emocional)
i aplicabilitat dins dels equips. Exercicis pràctics; La teoria Bezinger sobre predominància cerebral. Exercicis pr
Aprendre a gestionar i empoderar persones amb una base prèvia d’empoderament
Natàlia Pomar
personal (contingut
L’eneagrama
treballat
dealaIntel·ligència
personalitat Emocional)
i aplicabilitat dins dels equips. Exercicis pràctics; La teoria Bezinger sobre predominància cerebral. Exercicis pr
Aprendre les eines i habilitats necessàries per tal de gestionar de forma Natàlia
òptimaPomar
l’estrès i el tempsPatrons personals de gestió del temps; Eines de planificació i organització (la matriu d’Eisenhower, la tècnica ABC, llei de Pareto, Getting Thin
Aprendre les eines i habilitats necessàries per tal de gestionar de forma Natàlia
òptimaPomar
l’estrès i el tempsPatrons personals de gestió del temps; Eines de planificació i organització (la matriu d’Eisenhower, la tècnica ABC, llei de Pareto, Getting Thin
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Grau en Comunicació

600

Online

21/02/2018

20/06/2018

Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar favorablement
UOC
les tasques com a tècnic de comunicació

